
Broadway 

Broadway (letterlijke vertaling: Breede 
weg) is een van de grote straten op 
Manhattan, New York. De straat loopt van 
zuid naar noord over de hele lengte van 
Manhattan tot Tarrytown, ten noorden van 
New York. Broadway kruist de 
belangrijkste straten van het eiland en er 
staan vele bezienswaardigheden langs de 

straat. Ten tijde van de eerste Nederlandse kolonisatie van Manhattan was Broadway een 
pad dat de lokale Wappani indianen gebruikten om van hun dorp naar de jachtvelden te 
gaan. David Pietersz. de Vries noemt als eerste deze weg in zijn dagboek van 1642 ("De 
Wickquasgeck weg waar de indianen dagelijks langs gingen"). 
Nadat Peter Minuit namens de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën het land van de 
indianen kocht werd er de naam Breede Weg aan gegeven. In 1667, na de Vrede van Breda, 
is de naam letterlijk vertaald in Broadway toen de stad in Britse handen overging. Een 
andere naam van Broadway was Breedweg. Halverwege de negentiende eeuw stond het 
deel van Broadway in Lower Manhattan bekend als Great George Street. 
 
Op de kruising met 42nd Street ligt 
Times Square. Times Square is een 
plein waarvan de naam is afgeleid van 
het voormalige hoofdkantoor van de 
krant The New York Times. Onder het 
plein ligt het metrostation Times 
Square-42nd Street. Het plein is het 
culturele centrum van New York City. 
Opvallende kenmerken van het plein 
Times Square zijn de elektronische billboards, waarvan er meer dan 50 hangen. De 
theaterwijk Broadway, genoemd naar de straat, bevindt zich hier.  

 
Broadway telt negenendertig grote professionele zalen met 500 (of 
meer) zitplaatsen die gelegen zijn in het district rond de straat 
Broadway. Het is historisch gezien opvallend dat de shows die 
Broadway bereiken en het daar zeer goed doen, meer publiek 
trekken, en minder gedurfd avantgardistisch zijn dan de producties 
van Off-Broadway. 

 
Elke oudejaarsavond zijn er veel mensen op en rond Times 
Square. Even voor twaalf uur kunnen zij een grote, 
glanzende bal, de Times Square Ball, zien dalen langs een 23 
meter hoge vlaggenmast boven op One Times Square. Vele 
miljoenen mensen volgen dit rechtstreeks op de televisie. 
Times Square wordt over het algemeen als de bekendste 
straat van de wereld beschouwd. In New York staat het ook 
wel bekend als Crossroads of the World. 
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